
 

69 مردادروزرساني: به عاونت فروش و بازاریابي ایکاپم    

 پژو  يمشخصات فن  

 805اطالعات پژو  مشخصه فني

 خودرو
 (6102)مدل   30303  و  (6102)مدل   30303

GT Line 

 موتور

THP165 توربو شارژر با پاشش مستقیم ، 

 3.1 

 دقیقه دور در 1000بخار در اسب 313

 دور در دقیقه 3400متر در نیوتن 340

31 
  EAT6 III  ک شش سرعته،اتوماتی  سيستم انتقال قدرت

 كارایي

330 

9.8 

Euro 5 

 هااندازه

 )طول( 4930 ×)عرض(  3939 × )ارتفاع( 3441

 3932 

3494 

23 

 000مصرف سوخت در 
 )ليتر( كيلومتر

4.3

8.9 

1.8 
  

 ترمز

با قابلیت  (DSC/ESP) خودرو پایداری الکترونیکی کنترل سیستم (،EBS/EBAسیستم کمک ترمز اضطراری ) (،ABSسیستم ترمز ضدقفل )
on/off( سیستم کنترل لغزش ،TCS/ASR ،)( سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکیEBFD،) ( سیستم کمکی سرباالییHASترمز پارک برقی ،) ،

 ترمز عقب دیسکی

 ای جلو و عقبعدد کیسه هوای پرده 6عدد کیسه هوای جانبی،  6عدد کیسه هوای جلو،  6 کیسه هوای ایمنی

 فرمان
های روی ، کنترلتر(دنده پشت فرمان )شیف تعویضجهته، اهرم  4قابلیت تنظیم  فرمان تلسکوپی با الکتروهیدرولیک با قدرت متغیر، غربیلک فرمان چرمی،

 : کروز کنترل و سیستم صوتی(MFC) فرمان

 کانال تهویه داشبورد، کاناله )جلو و عقب( 4تهویه مطبوع اتوماتیک  سیستم تهویه

 سیستم صوتی
 06جی برق ، خرو(AUXمیلیمتری ) 5.3جک ، و موبایل هندزفری ، بلوتوثCDرادیو،  ،USB ، پورتبلندگو ۸، رنگیاینچی لمسی  2صفحه نمایش 
 ولت جلو و عقب

 هاچراغ
سیستم ، LEDشکن جلو های مهاتوالیت(، چراغسنسور نور/) های جلو اتوماتچراغ(، DRL/الیتهمراه با روشنایی روز )دی LED Fullهای جلو چراغ

 گرفته شده از پنجه شیراحی الهامبا طر LEDچراغ عقب ، چراغ سقفی عقب، چراغ بدرقه، ها، نور باالی هوشمند )اسمارت بیم(روشنایی هوشمند در پیچ

 میک(وآینه وسط ضد انعکاس نور خودکار )الکتروکرکن آینه، گرمآینه تاشونده اتومات راهنمادار، ، برقیهای جانبی آینه ها آینه

 ایکن ژله، برف پاکعقب جانبیعقب و یشه شبان ، سایهروف، سان)آنتی ترپ( با محافظ برخورد به مانع برقیلمسی  تک های جلو و عقبشیشه هاشیشه

 تزئینات
روی بدنه، پوشش  LINE GTهای اگزوز دوقلو با تریم مشکی، لوگوی های عمودی و افقی، لوله: جلو پنجره کرومی با خطLINE GTاستایل مدل 

 عقب ، آفتابگیر جلو با آینه و چراغ، کفپوش موکتی، زیردستی جلو ودسته دنده چرم با دوخت قرمز

 (Keyless، سیستم هوشمند ورود بدون کلید با دکمه استارت ))سوپر قفل( سیستم قفل مخفی درهاچشمی دزدگیر، ، )آالرم( سیستم هشدار هوشمند امنیت خودروتجهیزات 

 اینچ 02اینچ، رینگ یدکی فوالدی  0۸رینگ آلومینیومی ،  235/45R18 الستیک سایز رینگ و الستیک

 صندلی
، ایزوفیکس )محل نصب صندلی کودک(طرح ناپا ترامونتان با دوخت قرمز،  GTهای چرم کالسیک مدل صندلی، حافظه 6با حرکته  ۸ ی برقیهاصندلی

 کمربندهای سرنشیناناخطار های جلو، نمایشگر کن صندلی، ماساژور صندلی راننده، تنظیم گودی کمر برقی، گرم5/0و  5/6صندلی عقب تاشو 

 انندهتجهیزات کمک ر
دوربین دنده کن خودکار، ، سنسور برف پاک(TPMS) پارک عقب و جلو، سنسور کاهش باد الستیک کمک کروز کنترل و محدود کننده سرعت، سنسور

 سیستم پایش مصرف سوخت( با تنظیم نور و ارتفاع دید، سنسور هشداردهنده نقاط کور، HUBسیستم نمایشگر هدآپ رنگی ) ،عقب رنگی
 

است. این محصول که مورد پذیرش و ستایش  Dالین، یک خودروی سدان جادار و مجهز خانوادگی، با کالس ابعادی تیدید جیج 409پژو 

 شود.فرانسه تولید می "رن"های معروف خودرویی و منتقدان برتر صنعت خودرو قرار گرفته است، توسط شرکت پژو در سایت

 1بخار ایجاد شود که در کنار گیربکس اسب 313باعث شده با وجود مصرف سوخت بهینه، توان  EP6بر پایه پلتفرم  THP165موتور پیشرفته 

 ، عملکردی بهینه و قدرتمند را برای خودرو به ارمغان آورد.EAT6سرعته 

 

 

www.ikco-peugeot.ir 

 نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی 

 های ایران خودرومندی از شبکه نمایندگیبهره 

 4  هر کدام زودتر فرا برسد( کیلومتر گارانتی 340.000سال یا( 

  ستاره  4تست ایمنی و تصادف کاملEuro NCAP 

 


